
Sinteza Colegiului Director Teritorial din 05 decembrie 2017  

 

Au participat: 

arh. Șerban Sturdza, președinte 
arh. Bogdan Traian Bogoescu, vicepreședinte 
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte 
arh. Ana Maria Goilav, vicepreședinte 
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte 
arh. Iulius Cristea, trezorier 
 
arh. Cornelia Burcuș, secretar executiv 
ec. Adrian Mărășescu, contabil șef 
arh. Mihai Medvedovici, asistent comunicare 
arh. Alexandra Stoica, asistent legislație 
 

Întâlnire cu reprezentanții societății civile de avocați WolfTheiss 

Întâlnirea a avut ca scop organizarea unei conferințe pe tema dreptului de autor și a proprietății 

intelectuale – subiect de interes pentru membrii filialei. 

Întâlnirea cu membrii va avea loc în ultima săptămână a lunii ianuarie 2018 – organizarea 

evenimentului va fi discutată după sărbătorile de iarna. 

 

Ing. Ion Peleanu, reprezentant AMS – prezentare tehnologie scanare 3D 

a clădirilor de patrimoniu 

Este prezentat programul care asigură scanarea în nor de puncte a clădirilor ṣi conexiunea între 

acest instrument cu conceptul de Digital Heritage Preservation. Această tehnică asigură 

accesibilitatea la clădirile clasate ca monument și protecția imaginii acestora. 

Sunt prezentate studii de caz, etapele procesului de scanare, diversele studii care se pot obține 

și nevoia stabilirii unor standarde de referință solicitate de diverși beneficiari - un ghid, similar cu 

cel din UK sau SUA, care să permită oricărui utilizator care nu este de profesie, atunci când 

implică bani publici, să aleagă modul în care livrabilele trebuie să îndeplinească anumite rigori. 

Este vorba de atributele produsului finit – baremuri pentru aceste modele. 

 

Prezentare a inițiativei Asociației ARCEN – inventariere a imobilelor din 

zonele construite protejate 

Inițiativa ARCEN se derulează cu acordul INP. Acțiunea inventarierii imobilelor din zonele 

construite protejate – fișe de inventar pentru toate clădirile și terenurile – a fost demarată în luna 

martie 2017. La inventariere participa 120 de voluntari studenți la arhitectură și urbanism care 

asigură colectarea datelor sub coordonarea unor tineri arhitecți și urbaniști. Colectarea datelor se 

realizează conform unei metodologii - Ghidul Inventarierii - realizat împreună cu INP. ARCEN 

asigura antrenarea voluntarilor si culegerea datelor. Din datele obținute se pot genera diverse 

statistici. Se va realiza o platforma on-line cuprinzând datele colectate, accesul la aceste date va 

fi deschis, se va putea descărca și vizualiza fișa fiecărui imobil inventariat. 

Discuțiile între Filiala București a O.A.R. ṣi reprezentanții ARCEN vor continua. 



 

Proiectul Bugetului Filialei București a O.A.R. pentru anul 2018 

Membrii Colegiului Director Teritorial aprobă Proiectul Bugetului Filialei București a O.A.R. pentru 

anul 2018, un proiect construit cu prudență, echilibrat, fără creșteri semnificative fată de Bugetul 

2017. Documentul va fi supus aprobării Consiliului de Conducere Teritorial în ședința de marți 12 

decembrie 2017, ora 16:00. Proiectul aprobat de membrii CDT va fi transmis membrilor CCT până 

joi 07 decembrie 2017. 

 

Parteneriat O.A.R. - O.A.R. București privind proiectul Case Pasive 

Se aprobă Hotărârea nr. 3840/05.12.2017 privind încheierea unui parteneriat cu O.A.R. pentru 

derularea proiectului Case Pasive – coordonator arh. Raluca Munteanu.  

Procesul-verbal al reuniunii poate fi consultat la sediul filialei.  

 


